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                                          Abstract:      

In operating time for every equipment either electrical or mechanical, we can give 

distribution function that is mainly one of three distributions i.e. exponential, normal and 

Weibull in terms of spent time. We can decide by means of equipment reliability and 

probability of failure for equipment repair time. The diagnosis can be accessible by means 

of statistical methods and forecasting based on the reliability. In this study, we calculate 

distribution function of given device by use of Minitab 16 software while collecting failure 

time of a dust collector (dust collection device) of Iranian Ghadir Iron and Steel 

Company. It is observed that it conforms to Weibull distribution function; then parameters 

of mentioned distribution function is calculated. Finally, the next failure time of given 

device is estimated with 95 % level of reliability. When it is compared with reality, it is 

clear that it is relatively good estimation.   
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چکیده :     

 میتوان یک تابع توزیعیبرای هر تجهیزی اعم از الکتریکی یا مکانیکی بر اساس مشخصات فنی و رفتار آن در زمان کارکرد 

با  توانمیکه  یکی از سه توزیع نمایی،نرمال و ویبول میباشدبا توجه به زمان سپری شده از طول عمر آن، که عمدتا تخصیص داد

تفاده از اسبا  این تشخیص تمال خرابی آن برای زمان تعمیر دستگاه تصمیم گیری نمود.محاسبه قابلیت اطمینان دستگاه و اح

 یکیپژوهش با جمع آوری زمانهای خرابی . در این میباشد روشهای آماری و پیش بینی بر مبنای قابلیت اطمینان قابل دسترسی

تابع توزیع دستگاه مذکور   Minitab16ابتدا با استفاده از نرم افزار  شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان غبار گیر  هایدستگاهاز 

محاسبه و در نهایت با سپس پارامترهای این تابع توزیع و  تبعیت میکند weibullاز تابع توزیع  محاسبه که مشخص میشود

بتا نسبا مقایسه با واقعیت مشخص میشود که و  درصد زمان خرابی بعدی دستگاه مذکور تخمین زده میشود 55قابلیت اطمینان 

 خوبی میباشد.تخمین 

 تابع توزیع.،   RCMقابلیت اطمینان ، پیش بینی خرابی ،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه : 

 اطمینان قابلیت محاسبه با درواقع. باشد می اهمیت حائز بسیار دستگاه رفتار بینی پیش و دستگاه عمر تعیین نگهداری، و تعمیر بحث در

 اینکه به توجه با شده انجام بررسیهای با .(4651)ادب و شاملودنمو گیری تصمیم ممکن زمان بهترین در تعمیرات انجام برای توان می دستگاه

 تولید خط یک مسیر در تجهیزات از بسیاری و بوده باال دیگرصنایع به نسبت تجهیزات تعمیرات انجام زمان مدت و ها هزینه فوالد صنعت در

تولید متوقف میشود لذا محاسبه قابلیت اطمینان در این صنعت بسیار ضروری  خط هرکدام شدن خارج یس سرو از با که دارند وجود

 (Deshpande and Modak,2002)میباشد.

مقدور نیست  قطعات و ها دستگاه کارافتادگی از و شکست زمان به نسبت مشخص و دقیق نظر اظهار گاه مهندسین هیچ برایاز سوی دیگر 

 به این پژوهش در لذا (4651پور و حمیدپور، )سالماست. یر پذ امکان افتادگی کار از و شکست های زمان وقوع احتمال تعیین بلکه معموال

 .شود می پرداخته نگهداری و تعمیرات ریزی برنامه در نیاز مورد آماری های تحلیل و مطالب برخی

 
 

 
.دمیباش  t قبل از زمان  تجهیز بیان کننده احتمال شکست  :F(t)تابع توزیع تجمعی 

 (t احتمال خرابی قبل از)   F(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞
                                                                                                 (1) 

بیان کننده شکل توزیع شکست میباشد و تصویر کلی آن را میتوان با ترسیم نمودار فراوانی خرابی  همان تابع توزیع تجهیز میباشدکه f(t)که 

 های رخ داده بدست آورد.

 

 

 

(4633ساکتی،)انجام دهد.عبارت است احتمال اینکه یک تجهیز ماموریت خود را به صورت رضایت بخش   :R(t) قابلیت اطمینان تابع   

 

 را تعیین میکند tزمان  در سیستم بودن سالم احتمال و باشد می قبلی تابع مکمل اطمینان قابلیت تابع

 

 
)2( 

    R(t) = 1 – F(t) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡
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 عمدتا به یکی از سه صورت زیر میباشد: f(t)تابع توزیع تجهیز یا همان 
 

 

 نمایی توزیع تابع

 .دارد کاربرد مکانیکی ی ها دستگاه مفید عمر کارکرد زمان برای و الکترونیک صنعت در گسترده طور به تابع این

 

f(t) = λ e  (−λ𝑡 )       For : t>0            λ=(tمیزان خرابی در زمان)                                                                           (6) 

 

λ= 
1

𝑚𝑡𝑏𝑓
 (1)                                                                                                     متوسط زمان بین خرابی ها = mtbf و 

 

 نمایی تابع خصوصیات

 .دارد کاربرد نیست فرسودگی و عمر فرسایش، واسطه به و افتد می اتفاق تصادفی علل به ها خرابی که مواقعی برای

 .است ثابت یکسان خطر وقوع میزان. است یکسان زمانی فواصل تمام در خرابی احتمال

 ورتص دستگاه متشکله اجزاء از تعدادی یا و جزء یک خرابی سبب به دستگاه افتادگی کار از و شکست که رود می کار به سیستمی برای

 .باشد تعمیر قابل و پذیرفته
       

 

 

 

Weibull توزیع تابع    

 کاررفته به مکانیکی های سیستم در که است خرابی های توزیع پرکاربردترین و پذیرترین تطبیق از یکی توزیع این

) پارامتر شکل توزیع( معرفی میشود.  β ) مشخصه عمر ( و   η  وبا دو مشخصه 

f(t) = 
𝛽

η
(

𝑡

η
)𝛽−1𝑒

(−
𝑡

η
)𝛽

                                                                                                                               (5) 

 قابلیت اطمینان تابع ویبول بصورت زیر است : 

R(t) = 𝑒
(−

𝑡

η
)𝛽

                                                                                                                                           (6) 

 

 

 
 تابع توزیع نرمال

دان افتادگی آنها به سابقه کارکرد آنها چناین تابع توزیع زمانی کاربرد دارد که خرابی ها به واسطه فرسایش است و برای دستگاههایی که از کار 

ارتباطی نداشته باشد بسار مناسب است.معموال از کار افتادگی سیستم های پیچیده و متشکل مناسب بیشتری را برای تبعیت از تابع نرمال 
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باق دد تر باشد کاربرد تابع نرمال  انطایجاب میکند.در واقع هر چه سیستم پیچیده تر و عوامل تصادفی موجود در ورای پدیده خرابی دستگاه متع

 بیشتری با ماهیت پدیده از کار افتادگی خواهد داشت.

 

f(t) = 
1

𝜑√2𝜋
𝑒

(−
(𝑥−𝜇)2

2𝜑2 )
                                                                                                                              (7) 

 (4633،ویلیام و مونتگومری).میانگین تابع میباشد معرفی میشودراف معیار و که به ترتیب نشان دهنده انح 𝜇و  𝜑دو مشخصه  این تابع با

 

 

 روش تحقیق : 

اخیر  تگاه طی دوسالمین دلیل خرابی های این دس. به هزیادی  داده  نیاز است به تعداد نی زمان خرابی های دستگاه مذکوربرای پیش بی

ذکر شده است. 4در جدول  یج خرابی هانتا بررسی شده و  
 

 
سال اخیر 2:زمانهای خرابی دستگاه طی 4جدول  
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فاصله بین دو  ردیف

 خرابی)روز(

فاصله بین دو  ردیف 

 خرابی)روز(

1 -  22 22 

2 11  22 11 

2 4  24 22 

4 22  22 21 

2 22  21 12 

1 22  21 12 

1 11  22 14 

2 21  22 22 

2 1  22 22 

12 11  21 14 

11 1  22 2 

12 2  22 22 

12 2  24 21 

14 2  22 11 

12 12  21 2 

11 4  21 22 

11 1  22 22 

12 12  22 11 

12 12  42 12 

22 22  41 11 

21 22  42 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

:هایافته   
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جمع آوری شد و اطالعات زیر بدست آمد : خرابی های دستگاه غبارگیر طی دوسال  

 

تخمین  %55 میخواهیم آن را با قابلیت اطمینانخرابی بعدی دستگاه است که نمیدانیم چند روز دیگر اتفاق می افتد و  12ردیف 

 بزنیم.

 

تابع توزیع ستون فاصله بین دو خرابی را تعیین میکنیم:   MINITAB با استفاده از نرم افزار    

 

 
 

P-VALUE :نتایج آزمون اندرسون دارلینگ و4نمودار  

 

 

مربوط به این تابع بیشترین مقدار  P-VALUEزیرا مقدار  میباشد WEIBULLمیتوان دریافت که تابع توزیع این داده ها  4نمودار  طبق

وردن پارامتر های . سپس برای بدست آ(4633و پوربهرام، کرباسیان)میباشد.( مربوط به این تابع کمترین مقدار ADو مقدار اندرسون دارلینگ)

 هیستوگرام را رسم میکنیم: این تابع توزیع،
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 :هیستوگرام تابع توزیع داده ها2نمودار

                                       

 % 55میباشد . سپس با قابلیت اطمینان  =32545λ و مقدار ß= 42231پارامترهای این تابع  مقدار مشخص میشود 2از نمودار همانطور که 

 ی چند روز دیگر سالم کار میکند که برابر است با:تخمین میزنیم که دستگاه از آخرین خراب
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درصد 55:تخمین خرابی دستگاه با احتمال 6نمودار  

 

روز بدون خرابی ادامه میدهد. 2422مدت به  % 55نتیجه میگیریم که دستگاه با قابلیت  اطمینان مشخص است  6از نمودارهمان طور که   

که میتوان نتیجه گرفت تخمین خرابی صورت  ه استروز بعد از آخرین توقف بود 21دستگاه  یطبق اطالعاتی که به دست آوردیم خرابی بعد

  برنامه ریزی نمایند . گرفته نسبتا دقیق می باشد. به همین دلیل مسئولین نت باید برای اقدامات پیشگیرانه جهت خرابی های بعدی 

 
 

:بحث و نتیجه گیری  

شناخت پدیده خرابی تجهیزات ما را کمک میکند تا با پیش بینی خرابی های آتی،برنامه ریزی های مناسب تری در تعمیرات تجهیزات،سفارش 

ابی راین مقاله با تبیین تابع احتمال خدهیم.در قطععات یدکی مورد نیاز و ... نموده و اقدامات خود را به گونه ای پیش بینانه و نه واکنشی انجام 

 و قابلیت اطمینان تجهیز،به شناخت سیستم نایل میگردیم.تعدادی از اهم اطالعات حاصله به قرار زیر است:

 

 قرار دارد.تبعیت میکند که نشان دهنده این است که تجهیز مذکور در زمان طول عمر مفید خود  Weibull.نرخ خرابی تجهیز مذکور از تابع 4

.ایجاد شاخصی شاخصی مناسب،قابل درک و اندازه گیری برای خرابی ها به گونه ای که امکان هدف گذاری و ردیابی روندهای بهبود فراهم 2

 گردد.

دلسازی م .بستر سازی علمی برای انجام برنامه ریزی پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات،تامین قطعات و ... با در دست داشتن اطالعات حاصل از6

 .و به منظور افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات
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